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چکیده

باورهــای عامیانــه کــه ریشــه در اســاطیر ،آیینهــا و معتقــدات بشــر ادوار کهــن دارنــد ،در نواحــی مختلــف ایــران،

از جملــه ایــام بــا تاریــخ و فرهنــگ چنــد هــزار ســاله ،حضــور دارنــد .تحقیــق در ســابقۀ باورهــا و ســنن عامــه ،مــا
را بــا گوش ـههایی از ذهنیــت مــردم در ادوار کهــن آشــنا میکنــد .بــه ســبب ســیطرۀ ســنت شــفاهی بــر ادبیــات و

فرهنــگ ایــام و عــدم کتابــت آثــار در روزگاران کهــن ،نمیتــوان در بــاب ریشــه و قدمــت آیینهــا و باورهــای

ایــن ناحیــه ،تحقیقــی اطمینانبخــش عرضــه کــرد .یکــی از راههــای تحقق ایــن امــر ،جســتجو در آثار کهــن ادبیات
فارســی و نشــان دادن مــوارد همســان و مشــابه در ایــن متــون اســت .بیــان ایــن اشــتراک بــه ایــن معنــی نیســت کــه

آیینهــا و باورهــای عامیانــۀ ایــام از رهگــذر متــون کهــن ادبیــات فارســی در ایــن ناحیــه رواج یافتــه اســت؛ بلکــه
بــه منظــور نشــان دادن ریشــه و قدمــت ایــن امــور در زمانهــای کهــن اســت .باورهــا و آیینهایــی کــه از روزگاران
کهــن کمابیــش بــه صــورت یکســان در نواحــی مختلــف ایــران رواج داشــته ،در خراســان و آذربایجــان و فــارس به

متــون کهــن راه یافتــه؛ امــا در ایــام در آن عهــد ،ثبــت و ضبــط نگشــته اســت .پژوهــش حاضــر بیانگــر ایــن اســت
کــه آیینهــا و باورهایــی چــون :کارد و کفــن برگرفتــن بــه نشــانۀ طلــب عفــو ،خجســته انگاشــتن مهــرۀ فیــروزه،
آواز بیهنــگام خــروس و داللــت آنَ ،جســتن چشــم و معنــای رمــزی آن ،تقــدس درخــت و همســانپنداری آن
بــا انســان ،بانــگ زاغ و مرغــوا و نظایــر آنهــا ،ریشــه در ژرفــای روزگاران بســیار کهــن دارد و حاکــی از اســتمرار

فرهنگــی دیرپــا بــا عناصــری مشــخص در ایــام اســت.

واژگان کلیدی :فرهنگ عامه ،آیینهای کهن ،باورهای عامیانه ،فرهنگ ایالم ،متون کهن ادب فارسی.
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پژوهشی تطبیقی در چند باور عامیانۀ ایالم و ....

درآمد
ادبیــات و اجتمــاع ،رابطـهای دو ســویه دارنــد؛ از یکســو ،جریانهــای ادبــی ،محصــول شــرایط اجتماعــی عصــر
خویشــند؛ چنانکــه الگوهــا ،ارزشهــا ،هنجارهــا ،آیینهــا و باورهــای جامعــه ،مســتقیم یــا غیرمســتقیم در
آفرینــش آثــار ادبــی تأثیرگذارنــد« .جریانهــای ادبــی ـ هنــری ،اگــر زاییــدۀ جریانهــای اجتماعــی ـ تاریخــی
نباشــند؛ بــدون شــک دوشــاوش آنهــا حرکــت میکننــد .در پژوهــش و بررســی ادبیــات هــر عصــری نبایــد
از اوضــاع اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی و روابــط فرهنگــی میــان افــراد و نهادهــای جامعــه غافــل بــود؛ زیــرا
ادبیــات ،انعــکاس خواســتهها ،اشــتیاقها ،ناکامیهــا و پیروزیهایــی اســت کــه ناشــی از همیــن اوضــاع و
روابــط اجتماعــی اســت» (فتوحــی .)54 :1385 ،بررســی شــرایط تاریخــی و اجتماعــی و یافتــن پیونــد و تأثیــر
ایــن شــرایط در آثــار ادبــی از مهمتریــن زمینههــای پژوهــش در ادبیــات محســوب میشــود (شــفیعی کدکنــی،
 .)17 :1370جهــت دیگـ ِر پیونــد ادبیــات و اجتمــاع ،نقــش آثــار ادبــی بــه عنــوان منبعــی بیبدیــل در مطالعــات
جامعهشــناختی اســت .متــون ادبــی ،ارزشــمندترین منبــع ثبــت و ضبــط ارزشهــا و هنجارهــای جامعــه در
گســتردهترین و دقیقتریــن صــورت آن اســت .بــا مطالعــۀ آثــار ادبــی میتــوان بــه چشــمانداز روشــنی از
اجتمــاع هــر عصــر رســید و به شــناختی دقیــق از نهادها ،طبقــات اجتمــاع ،روابط اجتماعــی و ارزشهــای حاکم
بــر جامعــه؛ بهویــژه آداب و ســنن دســت یافــت .ایــن شــاخه از مطالعــات در ایــران بــا نــام اجتماعیــات در ادبیات
شــناخته میشــود (روحاألمینــی 24 :1376 ،و نیــز نــک :اســکارپیت ،1384 ،مقدمــۀ مترجــم.)4 :
ادبیاتعامه
ادبیــات عامــه ،عناصــری چــون شــیوۀ زندگــی ،روابــط اجتماعــی ،باورهــا ،آداب ،رســوم ،ســنن و آیینهــای
عامــه را شــامل میشــود .تعییــن مــرز دقیــق میــان ادبیــات رســمی و ادبیــات عامــه ســاده نیســت؛ چراکــه عناصــر
ادبیــات عامــه در آثــار ادب کالســیک بــه شــدت رســوخ و نمــود دارد (ســیپک)5 :1389 ،؛ در حالــی کــه آثــار
ادبیــات رســمی بــه صــورت مکتــوب بــه آینــدگان میرســد .ادبیــات عامــه غالبـاً شــفاهی اســت و بــه صــورت
قصــه ،داســتان ،مثــل ،بــاور و آییــن و ســنن در بطــن زندگــی و زبــان مــردم ،جاری و ســاری اســت .ادبیــات عامه
را بایــد ادبیــات طبقــات ضعیــف جامعــه بــه شــمار آورد کــه بیانگــر خواسـتها ،شــیوۀ زندگــی و نگــرش آنهــا
بــه حیــات اســت .ویژگــی مهــم ادبیــات عامــه ،عــاوه بــر ســرگرمکنندگی غایــات تربیتــی و کارکــرد تعلیمــی
آن اســت کــه شــیوۀ زندگــی را بــه نسـلهای دیگــر آمــوزش میدهــد .گرچــه ایــن نــوع ادبیــات نیــز جایــگاه
مبــارزۀ بیامــان انســان بــا مصائــب و مســائل مختلــف اســت؛ امــا غالبـاً با بدبینــی میانـهای نــدارد و حــاوی نوعی
خوشــبینی بــه حیــات اســت .موضوعــات ایــن نــوع ،موضوعاتــی واقعیانــد؛ زیــرا انســان در برابــر خطــر بایــد
تدبیــر کنــد و آمــوزش دهــد (همــان.)12 :
پژوهــش در بــاب فرهنــگ عامــه ،ســابقۀ دیرینـهای دارد؛ چنانکــه در یونــان و روم باســتان ،نویســندگانی
بودهانــد کــه بــه آداب ،رســوم ،ســنن و آیینهــای عامــۀ مــردم توجــه داشــتهاند .کتــاب «توصیــف یونــان» اثــر
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پزانیــاس ،مرجعــی قابــل اعتمــاد در شــناخت فرهنــگ عامــه به شــمار میرفتهاســت .در ســدۀ شــانزدهم ،مونتنی
بــا نــگارش کتــاب «ســفر بــه ایتالیــا» ،در انگلســتان ،توماس بــراون با نــگارش «بررســی دربارۀ اشــتباهات عمومی
و عامــه» و در فرانســه ،ژان پاتیســت تیــر بــا نگاشــتن «رســالۀ اوهــام و خرافــات» در ایــن زمینــه نقشآفرینــی
کردهانــد (ماســه ،1391 ،مقدمــۀ مترجــم ،ظ ـ أأ) .در ایــران نیــز ابتــدا مستشــرقانی چــون :والنتیــن ژوکوفســکی
( 15 :1389بــه بعــد) بــا گــردآوری اشــعار عامیانــۀ ایــران در عصــر قاجــار و هانــری ماســه ( 1 :1391بــه بعــد)
بــا تحقیــق در معتقــدات و آداب ایرانــی از دورۀ صفویــه تــا زمــان معاصــر ،در رواج ایــن شــاخه از مطالعــات
مؤثــر بودنــد؛ ســپس محققــان ایرانــی همانند هدایــت ،کوهی کرمانــی و محمدجعفــر محجوب با خلــق آثاری
ارزشــمند بــه توســعۀ ایــن رشــته از مطالعــات ادبــی ـ اجتماعــی کمــک کردنــد.
آیینها و باورها
بخــش مهمــی از ادبیــات عامــه را باورهــا و آیینهــا تشــکیل میدهــد .بررســی ایــن امــور در شــمار پژوهشهای
مردمشــناختی قــرار میگیــرد (روحاالمینــی .)10 :1376 ،حــوزۀ باورهــا بســیار گســتره اســت و مــواردی چــون:
ازدواج ،خواســتگاری ،نــوزاد ،چشـمزخم ،طــب عامیانــه و درمــان بیماریهــا ،خــواص ســنگها ،افســونگری،
حیوانــات ،خزنــدگان ،پرنــدگان ،پیشبینــی ،تفــأل و نظایــر آنهــا را شــامل میشــود .آیینهـ ِ
ـای عامیانــه بــا
باورهــا ارتبــاط نزدیــک و تنگاتنگــی دارنــد و بســیاری از آنهــا نمــود محسـ ِ
ـوس باورهــای عامیانهاند .بســیاری از
ایــن باورهــا حاصــل تــاش ذهــن بشــر کهــن بــرای یافتــن دلیــل امــور گوناگــون حیــات خــود و در حقیقــت،
پاســخی عاطفــی بــه ایــن کنجــکاوی اســت .باورهــای عامیانــه و آیینهـ ِ
ـای ملتهایــی کــه دارای تاریــخ کهــن
و فرهنــگ ریشـهدار هســتند ،ژرفتــر ،گســتردهتر و پُرمایهترنــد.
ایــام بــه عنــوان بخشــی از ســرزمین کهنســال ایــران ،دارای فرهنگــی معتبــر بــا ریش ـههای کهــن اســت.
حــوادث گوناگــون تاریخــی و محیــط طبیعــی و انســانی ،نقــش مهمــی در ایجــاد و اســتمرار ایــن فرهنــگ
داشــته اســت؛ از جملــه جوانــب مهــم فرهنــگ ایــام ،باورهــا و آیینهـ ِ
ـای عامیانــۀ آن اســت کــه بــا وجــود
ارزش و اهمیتــی کــه دارد در پژوهشهــای ادبــی و جامعهشــناختی و انجــام کارهــای ارزشــمند مشــابه در
دیگــر اســتانها[ ]1تــا کنــون کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .موضــوع پژوهــش حاضــر ،بررســی چنــد
آییــن و بــاو ِر عامیانــه در ایــام و تحقیــق در پیشــینۀ آنهاســت .روش کار بدیــن صــورت اســت کــه بــاور یــا
آییــن مــورد نظــر بــه زبــان ســاده نقــل میشــود؛ ســپس بــا اســتناد بــه متــون معتبــر کهــن ادب فارســی؛ از قبیــل:
نزهتنامــۀ عالیــی ،جواهرنامــۀ نظامــی نیشــابوری ،فرخنامــۀ جمالــی ،نوادرالتبــادر دنیســری ،عرایسالجواهــر و
نفایساألطایــب ابوالقاســم کاشــانی و آثــاری چــون :شــاهنامۀ فردوســی ،دیــوان منوچهــری ،خمســۀ نظامــی،
دیــوان خاقانــی ،مثنــوی موالنــا و  ...کــه از ســدۀ چهــارم هجــری بــه این ســو نگاشــته شــدهاند و قدمــت برخی از
آنهــا بــه بیــش از هــزار ســال و در مــورد روایــات شــاهنامه ،قدمـ ِ
ـت «اصــلِ روایــات» به هزاران ســال میرســد ،در
بــاب دیرینگــی باورهــا و ســنن عامــه بحــث میشــود .بدیهــی اســت اســتناد بــه ایــن متــون ،تنها بــه منظور نشــان
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دادن قدمـ ِ
ـت آیینهــا و باورهاســت نــه بــه معنــی ورود ایــن امــور از متــون کهــن فارســی بــه فرهنــگ ایــام .در
رواج صدهــا و هزارا ن ســالۀ ایــن امور
حقیقــت از رهگــذر اســتناد بــه ایــن متــون ،میتــوان بــه روشــنی بــه ســابقۀ ِ
در ایــام پــی بــرد.

ک هڵ هشێر نیمهواێه (مرغ بیوقت)kałašêr-e nimawâêa/
از باورهــای رایــج در میــان مــردم اســتان ایــام؛ بهویــژه در روســتاها ایــن اســت کــه چــون خــروس؛ بخصــوص
در غــروب ،بانــگ ســر دهــد غالبـاً آن را بــه فــال بــد میگیرنــد و بــرای آگاهــی از حقیقــت امر و کشــف رمز و
حکم کشــتن خــروس بــرای گردیــد ِن فال بد اســت.
راز مســئله ،نــزد دعانویــس میرونــد کــه نتیجــۀ آن اغلــب
ِ
خاقانــی ،شــاعر پــرآوازۀ ســدۀ ششــم ضمن نکوهــش دشــمنان و حاســدان ،آنها را به شــمع صبحگاهــی و «مرغ
بیگهــی» تشــبیه کــرده و ســزای کشــتن و گردن زدن دانســته اســت:
چون شمع صبحگاهی و چون مرغ بیگهی

اال سزای کشتن و گردن زدن نیند

(خاقانی)175 :1378 ،

نمونــۀ دیگــر از رواج ایــن اعتقــاد در قــرن ششــم در خمســۀ نظامــی آمــده اســت .آنجــا کــه شــاعر از زبــان
شــیرین خطــاب بــه خســرو ،در بیــان اهمیــت رعایــت وقــت بــا زبانــی هشــدارآمیز میگویــد:
به عالم وقت هر چیزی پدید است

در هر گنج را وقتی کلید است

نبینی مرغ چـون بی وقت خــواند

به جای پر فشــانی سر فشاند

(نظامی گنجوی)335 :1378 ،

مولــوی نیــز در داســتان شــیر و نخجیــران در دفتــر اول مثنــوی ،از زبــان شــیر کــه از دیــر آمــدن خرگــوش و
عذرخواهــی او بــه خشــم آمــده ،گفته اســت:
مرغ بی وقتی سرت باید برید

عذر احمق را نمیشاید شنید

سر بریدن واجب آید مرغ را

کاو به غیر وقت جنباند درا

(مولوی)55 :1390 ،
او همچنیــن در داســتان خورنــدگان پیــل بچــه در دفتــر ســوم ،بــا تشــبیه بــاز شــدن چشــم آدمی بــه حقیقت
در دم مــرگ ،آن را بیفایــده و در غیــر محــل مناســب و زمــان مقتضــی و مقدمــۀ هــاک و نابــودی دانســته
اســت:
از نتیجۀ کــبر او و خشم او
مرغ بیهنگام شد آن چشم او
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چز کۆاڵژدم (کژدم گزیدگی)ĉez-e kwełâždem /
بنــا بــر بــاوری شــایع در ایــام ،یکــی از راههای مؤثــر در تســکین در ِد عقربگزیدگی ،کشــتن عقــرب و نهادن
آن بــر محــل گزیدگــی اســت .از شــواهد بــر میآیــد کــه ایــن بــاور در ســدۀ پنجــم نیــز رایــج بــوده اســت؛
چنانکــه منوچهــری دامغانــی (م )432 :در اثبــات عــاج مـیزده بــا مــی گفتــه اســت:
راحت کژدمزده کشتۀ کژدم بود
او جای دیگر نیز به این باور اشاره کرده است:

میزده را هم به می دارو و مرهم بود

(منوچهری دامغانی)179 :1385 ،

دل جراحت کردش آن زلفین و چون زلفینش را

بر جراحت بر نهی راحت پدید آرد خدای

زانکه زلفش کـژدم است و هر که را کژدم گزید

مرهم آن زخم را کـــژدم نهد کژدم فسای

(همان)106 :

در نزهتنامــۀ عالیــی کــه از متــون بســیار ارزشــمند ادب فارســی اســت و در ربــع آخــر ســدۀ پنجــم بــه نــام
عالءالدولــه کاکویــه تألیــف شــده اســت ،در ضمــن راههــای پرشــمار عــاج کــژدم گزیدگــی[ ]2آمده اســت:
«اگــر بــر جــای زخــم کــژدم ،حجامــت کننــد ،نیــک شــود و اگر کــژدم بریــان کننــد و بــر آن نهند ،درد ســاکن
گــردد» (شــهمردان بــن ابی-الخیــر)194 :1362 ،؛ چنانکــه دیــده میشــود آنچــه مؤلــف گفتــه بــا بــاور مــردم
ایــام یکــی اســت؛ اال اینکــه مؤلــف بــر بریــان کــردن کــژدم ،پیــش از نهــادن آن بــر محــل گزیدگــی تأکیــد
کــرده اســت .گویــا ایــن بــاور از همیــن اثــر بــه آثاری چــون فرخنامــۀ جمالــی و نــوادر التبــادر دنیســری راه یافته
اســت .در فرخنامــۀ جمالــی ( )96 :1386اثــر ابوبکــر مطهــر جمالــی از مــردم بوانــات کــه بــه ســال  580و تنهــا
هفتــاد ســال پــس از نزهتنامــه و تحــت تأثیــر آن نوشــته شــده ،چنیــن آمــده اســت« :اگــر کــژدم بکوبنــد و بــر
گزیدگــی کــژدم نهنــد ،ســود دارد» .در کتــاب ارزشــمند نــوادر التبــادر لتحفــه البهــاد ِر دنیســری ()243 :1350
نگاشــته بــه ســال  669نیــز عیــن مطلــب نزهتنامــه آمــده اســت« :بــر جــای زخــم کــژدم ،حجامت کننــد ،نیک
شــود و اگــر کــژدم را بریــان کننــد و بــر آنجــا نهنــد ،درد ســاکن گــردد».

کارد و کهفن (کارد و کفن)kârd-o kafen /
رســم بــوده اســت کــه قاتــل ،کارد و کفنــی برمیگرفتــه و پــارهای از ســیاهچادر را بــه گــردن میآویختــه و طــی
مراســمی خــاص از اولیــای دم ،طلــب عفــو میکــرده اســت .پــارۀ چــادر ســیاه ،نشــانۀ عــزا و همــدردی و کارد
و کفــن ،نشــانۀ اختیــار مطلــق اولیــای دم بــوده اســت کــه یــا او را بــا شمشــیر بکشــند یــا از جــرم او درگذرنــد.
طبیعــی اســت کــه در حضــور جمــع ،کار بــه بخشــش مجــرم ،منتهــی میشــده و در حقیقــت ایــن مراســم
چــارهای بــوده اســت بــرای پایــان نــزاع و درگیــری و برقــراری صلــح و آرامــش .امــروزه بــا وجــود محاکــم
قانونــی ،ایــن رســم دیگــر برگــزار نمیشــود؛ امــا تعبیــر آن هنــوز در زبــان ،زنــده و جــاری اســت؛ چنانکــه در
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بیــان آمادگــی دشــمن و حریــف بــرای ضربــه زدن بــه خــود میگوینــد« :کارد و کفنــم کــرده اســت»؛ یعنــی او
خــود را در مقــام قــدرت و اختیــار مطلــق میبینــد و چــه بســا آمــادۀ نابــودی مــن اســت .در متــون متعــددی بــه
ِ
بازگفت شــفاعت خواســتن خســرو از پــدر خود،
ایــن رســم اشــاره شــده اســت؛ نظامــی در خســرو و شــیرین در
هرمــز ،بــه ســبب اندکســتمی کــه خدمتــکاران او بــر رعیــت روا داشــته بودنــد ،گفتــه اســت:
شفیع انگـیخت پیـران کهن را

که نزد شه برند آن سرو بن را

مـگر شاه آن شفاعت درپذیرد

گنــاه رفـته را بـر وی نگـیرد

کفن پوشید و تیغ تیز برداشت

جهان فریاد رستاخیز برداشت

(نظامی 45 :1378 ،و )46

نجمالدیــن رازی عــارف نامــدار ســدۀ ششــم ،در تمثیــل شــیوایی در بیــان غلبــۀ ســلطا ِن عشــق بــر شــه ِر دل
و کشــو ِر وجــو ِد مریــد ،اســارت نفــس امــاره و قتــل او و تســلیم شــدن اوصــاف ناپســن ِد مریــد بــه عشــق گفتــه
اســت« :در ایــن وقــت ،ســلطان عشــق ،رایــت ســلطنت بــه شــهر دل فــرو فرســتد تا بــر ســر چارســوی دل و روح
و نفــس و تــن بزننــد و شــحنۀ شــوق را بفرمایــد تــا نفــس قالّشصفــت را بــه رســنِ درد بربنــدد و کمنــد طلــب
در گــردن او نهــد و بــه سیاســتگاه دل آورد و در پایــۀ علــم ســلطانیِ عشــق بــه تیغ ذکر ســر هــوای او بــردارد و به
ـاش صفـ ِ
درخــت اخــاص فــرو کنــد  ...جملگــی رنــود و اوبـ ِ
ـات ذمیمــۀ نفــس کارد و کفــنِ عجز برگیرنــد و به
در تســلیم بندگــی درآینــد و گوینــد ربنــا ظلمنــا أنفســنا .اگــر قصابی بکــش و اگر ســلطانی ببخش و ببخشــای.
باز آمدهام چو خونیان بر در تو

اینک سر و تیغ هرچ خواهی میکن

کفر گفـتم نـک به ایمان آمـدم

پیش حکمت از سر جان آمدم

خـوی شاهانۀ تـو را نشـناختم

پیش تو گسـتاخ مرکب تاختم

چون ز عفو تو چراغی ساختم

تـوبهکـردماختــیارانـداختم

مینهم پیش تو شمشیر و کفن

میکشم گردن به پیش تو بزن

(نجمالدین رازی)206 :1380 ،
موالنــا در قصــۀ اعرابــی درویــش ،در دفتــر اول مثنــوی ،از زبــان زن ،پــس از پشــیمانی از اعتــراض بــر فقــر
شــوهر و خطــاب بــه او گفتــه اســت:

همچنین در قصۀ ایاز و حجرۀ او در دفتر پنجم در پشیمانی امینان گفته است:
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آن امینان جمله در عــذر آمـدند

همچو سایه پیش مه ساجد شدند

عذر آن گرمی و الف و ما و من

پیـش شه رفتند با تـیغ و کفن ...

گر بریزی خون حاللستت حالل

ور ببخشی هست انعـام و نـوال

(همان)813 :

سعدی در مقام عاشق خطاب به معشوق میگوید:
گر نوازی ور کشی فرمان توراست

بندهایم اینک سر و تیغ و کفن

(سعدی)249 :1385 ،
چنانکــه از برخــی نمونههــای یــاد شــده بــر میآیــد ،شــخص گاه در طلــب عفــو ،خــود را در حــد قاتــل،
دانســته و از کســی طلب بخشــش کــرده اســت[.]3

پهڕیان چیهم َ(جستن چشم)paŕyân-e ĉeyam /
در ایــامَ ،جســتن و پریــدن پلــک و چشــم را نشــانۀ رســیدن خبــری میداننــد و اغلــب بــه فــال بــد میدارنــد.
چــارۀ تســکین آن را نیــز نهــادن یــک پ ـ ِر کاه بــر پلــک ذکــر میکننــد .آنگونــه کــه از کتــب معتبــر قدیــم
برمیآیــد ،قدمــا بــه اختــاج اعضــا و معانــی رمــزی آن ،اهمیــت بســیار میدادهانــد .مؤلــف فرخنامــۀ جمالــی
در دوازده صفحــه ،دالالت و معانــی ســمبلیک َجســتن اعضــا و قســمتهای مختلــف آنهــا را بازگــو کــرده
اســت؛ از ســر و گــردن و پیشــانی و گــوش و ابــرو و و بینــی و زبــان و گلــو و زنــخ و کتــف و بــازو و بغــل ،تــا
اعضــای داخلــی و زانــو و پــا و انگشــتان پــا (نــک :جمالــی یــزدی 263 :1386 ،ـ  .)275مؤلــف نوادرالتبــادر نیــز
بــا ایجــاز تمــام و در قالــب گزارههایــی کوتــاه بیــش از یکصــد و چهــل نــوع جســتن اعضــا و معنــی و مقصــود
آن را برشــمرده اســت (نــک :دنیســری183 :1350 ،ـ )189؛ البتــه دســت کــم در ســدۀ اخیــر در ایــام ایــن همــه
مطــرح نبــوده اســت؛ امــا کمابیــش ردی از ایــن امــر؛ بهویــژه در پریــدن چشــم و پلــک باقــی مانــده اســت .در
فرخنامــۀ جمالــی بــا دقتــی بیــش از انتظــار به َجســتن چشــم ،چنین اشــاره شــده اســت ...« :اگــر کســی را اندرون
چشــم چــپ بجهــد ،شــادمان شــود و بــه مــراد خویــش رســد و اگــر دنبال چشــم راســت بجهــد از قِبَل خواســته
شــادمان شــود و نیــز گوینــد نکوهــش بــود و اگــر دنبــال چشــم چــپ بجهــد شــادی بینــد و پســری باشــدش
پادشــاه و کاردان و از وی شــادی بــود و ســعادت و اگــر پلــک زیــر چشــم راســت بجهــد شــادی بود و ســعادت
و اگــر پلــک زیــر چشــم چــپ بجهــد جنــگ افتــدش بــا کســی و لیکــن ظفــر او را باشــد و شــادی بــودش و
گشــادگی دل و گوینــد دوســتی بینــد و اگــر مــژهگاه باالییــن چشــم راســت بجهد کســی را بینــد کــه از دیرگاه
ندیــده باشــد  ...اگــر همــۀ چشــم راســت بجهــد غمــی رســد یــا اندکمایـهای بنالــد و زود درســت شــود  ...و
اگــر (دیــدۀ) چــپ بجهــد در زبــان مــردم افتــد یکچنــدی بــه زشــتی و بــدی (جمالــی یــزدی 265 :1386 ،و
 .)266شــبیه بــه مــوارد بازگفتــه را در نوادرالتبــادر هــم میتــوان یافــت (دنیســری 184 :1350 ،و  .)185ســعدی
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نیــز بــا مــدد از ایــن بــاور گفتــه اســت:
جست گفتندم ببینی روی دوست
دیدهام می َ

عاقبت معلوم کردم کاندر او سیماب داشت

چشم راست از شــادی
َجستن ِ

خـــبرت گـــویــد و ز آزادی

(سعدی)244 :1385 ،
ســرایندۀ منظومــۀ جــام جــم کــه از اســناد تاریــخ اجتماعــی ایــران بــه شــمار میآیــد در ایــن بــاب گفتــه
اســت:
َجسـتن چشم چپ نشان جفـا

یاسـخنهــایدشمـنانزقــفا

جنبش هر یکی به منوالی است

هر یکی زان دلیل بر حالی است

از خسیسان چاره نبود مردم بگزیده را

میشود گاهی به برگ کاه حاجت دیده را

(اوحدی)520 :1340 ،
آنچــه صائــب تبریــزی در بیــت زیــر در بــاب َجســتن چشــم و نهــادن کاه بر آن گفتــه با بــاور رایــج در ایالم
دقیقاً همســان است:
(صائب تبریزی ،1383 ،ج)107 :1

سوکدهسی (سبکدستی)sewek dasi /

دســت برخــی افــراد ،ســبکتر اســت و اگــر آنهــا حیوانــی را ذبــح کننــد حیــوان ،کمتــر زجــر میکشــد و
زودتــر خــاص میشــود[ .]4تنهــا شــاهدی کــه از اســتعمال ایــن بــاور یافتیــم ،بیتــی از خاقانــی ،شــاعر قرن ششــم
ـیوخ بغــداد بــه زبانــی پــر از گالیــه و طنزآمیز (البتــه با ایهــام در معانــی واژههای
اســت .او در معارضــه بــا شیخالشـ ِ
گــران و ســبک) از او میخواهــد کــه خــود بــه قتــل خاقانــی اقــدام کنــد؛ چراکــه سبکدســت اســت تــا او را از
زجر ُکــش شــدن بــه دســت دیگــران برهاند:
منتی دارم اگر بـر سر نطعم چـو چـراغ

بنشانی خـوش و آنـگه بکــشی زار مـرا

سر
کس به عیار فرستادی و گفتی که به ّ

خـون بریزد به سر خنجر خونخوار مرا...

تیـغ عیّار چـه باید ز پــی کشـتن مـن

تو نکوتر ُکـشی ایرا تـو سبکدستتری

هم تـو کش کز تـو نیاید بـه دل آزار مرا
خــیز برهان ز گــراندستی اغیار مــرا

گورز وه گرهو ناێن (گرز گرو گذاشتن)gwerz wa geraw nâêen/

(خاقانی 40 :1378 ،و )41

ایــن تعبیــر عامیانــه ،امــروزه در ایــام ،تنهــا بــه صــورت «گــرز پــدر کســی در گــرو بــودن» ،در بیــان تعجــب،
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اســتبعاد و ســرباز زدن از انجــام کاری اســتعمال میشــود .هــرگاه ســخن یا پیشــنهادی نامعقــول و خــارج از توان
مخاطــب ،مطــرح کننــد ،در پاســخ بــا لحــن انــکار و شــگفتی بــه او میگوینــد« :مگــر گرز پــدرم در گرو اســت
کــه ایــن کار را انجــام دهــم؟!» .ایــن تعبیــر را بایــد بازمانــدۀ رســمی کهــن دانســت؛ مربــوط بــه زمانی که ســاح
بــرای صاحــب آن در نهایـ ِ
ـت اهمیــت بــوده اســت .ســاح در حکــم هویــت ،حیثیــت و آبــروی مــرد بــوده و
ارزش نمادیــنِ فوقالعــاده داشــته اســت .نمونـهای روشــن از ایــن امــر ،گــزارش فردوســی از داســتا ِن بــه جــای
مانــدن تازیانــۀ بهــرام در میــدان نبــرد اســت؛ بهــرام ،فرزنــد گــودرز ،پــس از جنــگ بــا ســپاه تــوران درمییابــد
کــه تازیانــۀ او در میــدان نبــرد بــه جــای مانــده اســت ،سرآســیمه پیــش پــدر مـیرود و میگویــد:
یکی تازیانه ز من گم شـده است

چو گیرند بیمایه ترکان به دست

بهبهرامبـرچنــدباشدفـسـوس

جهان پیش چشمم شـود آبـنوس

نبشته بر آن چـرم نام مـن اسـت

سپهدارپیـرانبگــیردبــهدست

شـــومتــیزتـازانـهبــازآورم

اگـــر چــنــد رنــج دراز آورم

مـرا این بـد از اختر آیــد همی

کــه نامم به خــاک اندر آید همی

(فردوسی ،1388 ،ج)89 :3

چنانکــه پیداســت بهــرام ،تازیانــه را معــادل آبــروی خــود میدانــد و افتــادن آن بــه دســت تورانیــان را مایــۀ
تمســخر و ســرافکندگی و ســبب سیاهشــدن گیتــی در چشــم خــود میشــمارد؛ بهویــژه کــه نــام او بــر آن نوشــته
شــده اســت و چــه بــه دســت پیــران ،سپهســار تــوران ،بیفتــد و چــه بــر خــاک؛ در هــر صــورت ،مایــۀ ننــگ و
وبــال او خواهــد بــود .در ادامــۀ روایــت ،گــودرز و گیــو ،او را از رفتــن بازمیدارنــد و هشــدار میدهنــد:
ز بهر یکی چوب بسته دوال

شوی در دم اختر شوم فال

(همان)90 :

گیــو ،پیشــنهاد میدهــد کــه هفــت تازیانــۀ نگاریــن ارزشــمند بــه جــای آن بــه بهــرام دهنــد؛ امــا او
نمیپذیــرد:
شما را ز رنگ و نگار است گفت

مـرا آنکه شد نـام با ننـگ جفت

گـر ایـدونـکه تــازانه بـاز آورم

وگر سر ز کـوشش به گاز آورم

(همان)90 :
ســرانجام در طلــب تازیانــه بــه میــدان مـیرود و جــان بر ســر ایــن کار میگــذارد .آییــن دیگر کــه میتواند
ارزش نمادیــن ســاح را در روزگار کهــن ،روشــن ســازد ،نوشــتن نــام بــر ســپر اســت؛ در آغــاز داســتان جنــگ
هامــاوران در وصــف ســپاهیان کاووس آمده اســت:
دوره شانزدهم شماره  50و ( 51بهار و تابستان )1395

فصل نامة علمي -ترويجي

16

پژوهشی تطبیقی در چند باور عامیانۀ ایالم و ....

همه بر سپرها نبشتند نام

بجوشیدشمشیرهادرنیام

(همان ،ج)69 :2

در شــرح بیــت مذکــور نوشــتهاند« :در نبــرد ،نهایــت کوشــش خــود را بــرای پیــروزی بــه کار میبردنــد
تــا ســپر کــه نــام دارنــدۀ آن بــر آن حــک شــده اســت بــر خــاک یــا بــه دســت دشــمن نیفتــد» (خالقــی مطلــق،

 ،1389بخــش یکــم.)460 :
حــال بــا مــدد از ایــن اســناد کــه هزارهــا ســال پیــش از فردوســی ،بــه صــورت منثــور وجــود داشــته و
فردوســی بــه نظــم آنهــا اقــدام کــرده اســت ،میتــوان پذیرفــت کــه گــرز بــه عنــوان ســاح بــرای دارنــدۀ آن،
ارزش نمادیــن بســیار باالیــی داشــته و چــه بســا نــام صاحــب آن بــر آن ،نگاشــته یــا حک میشــده اســت .نتیجه
اینکــه ایــن شــیء بســیار ارزشــمند را بــه عنــوان تضمیــن در گــرو مینهادنــد و تــا انجــام وعــده در گــرو میماند
و صاحــب آن بــا نهایــت کوشــش و از صمیــم قلــب میکوشــید بــا بــرآوردن شــرط یــا ایفــای تعهد ،گــرز خود
را کــه در حکــم آبــروی او بــوده اســت ،از گــرو برهانــد.

میهرگ کهو (مهرۀ فیروزه)myareg-e kaw /

مهــرۀ فیــروزه (و بــه تبــع آن همــۀ مهرههــای آبیرنــگ) در فرهنــگ مــردم ایــام ،مبــارک و میمــون و مایــۀ
برکــت و افزونــی نعمــت پنداشــته میشــود و بخصــوص دافــع چشــم بــد تلقــی میگــردد؛ مثـ ً
ا آن را بــر لبــاس
نــوزاد ،تعبیــه می-کننــد تــا از چشــم بــد در امــان بمانــد یــا بــر َمشــک ،نصــب میشــود تــا ســبب افزونــی کــره
گــردد؛ حتــی امــروزه هــم بــا تغییــر شــرایط زندگــی ،آن را بــر لــوازم منــزل ،خــودرو و امثــال آن میآویزنــد.
بیتردیــد میمــون دانســتن مهــرۀ فیــروزه ،ریشــه در زمانهــای کهــن دارد .ابوریحــان بیرونــی ،دانشــمند نامــدار
شیُمنــی فیــروزه
ســدۀ چهــارم و پنجــم ( ،)276 :1374در کتــاب بســیار معتبــر الجماهــر فــی الجواهــر ،بــه خو 
اشــاره کــرده اســت .جواهرشــناس بــزرگ ســدۀ ششــم ،عــاوه بــر اشــاره بــه ایــن امــر ،معــاد ِل آن را در نــزد
اعــراب و تــرکان برشــمرده اســت« :بــدان کــه فیــروزه ،جوهری اســت از جملۀ حجریّــات و همچنانکــه عرب،
عقیــق را بــه فــال میدارنــد ،عجــم ،فیــروزه را بــه فــال میدارنــد و در ترکســتان و طمغــاج و خطــا بعضــی فیروزه
را کــه ســنگی غریــب بــا آن آمیختــه بُــود کــه آن را در خراســان طرملــح خواننــد و آن را بــه حــک املــس و
همــوار کــرده باشــند و جــا داده و آنچــه ســنگ بــوده باشــد ســیاه کــرده ،آن را مبــارک دارنــد و آن را ســوراخ
کننــد و بــر گــوش و گــردن آویزنــد» (جوهــری نیشــابوری .)127 :1383 ،در عرایس-الجواهــر عــاوه بر برخی
مطالــب یادشــده ،بــه رســم نظــر کــردن پادشــاه در ایامــی خــاص در جواهــرات (و ســنگ فیــروزه) و بــه فــال
نیــک گرفتــن ایــن امــر؛ همچنیــن انداختــن ســنگهای قیمتــی در شــربت اشــارت شــده اســت« :فیروزه بــا خود
داشــتن بــه فــال نیــک دارنــد و گوینــد هــر کــه بــا خــود دارد بــر خصــم فیــروزی یابــد .رســم پادشــاهان قدیــم،
چنــان بــوده اســت کــه چــون آفتــاب بــه حمــل شــدی ،اعنــی سـ ِر ســال نــو ،جواهــر قیمتــی حاضــر کردنــدی و
ـرد و لؤلــؤ و فیــروزه در اقــداح شــربت
در آن نگریســتندی بــرای فــال نیکــو و اجنــاس جواهــر از یاقــوت و زمـ ّ
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انداختنــدی و بــه فیــروزه میــل بیشــتر کردنــدی» (کاشــانی .)73 :1386 ،در نزهتنامــۀ عالیــی نیز گفته شــده که
فیــروزه را از بهــر نــام بــه فــال دارنــد (شــهمردان بــن ابیالخیــر 261 :1362 ،و نیــز نــک جمالــی یــزدی:1386 ،
 .)168بــا توضیحــات گفتــه شــده ،بدیهــی اســت کــه نگیــن فیــرزوه در انگشــتری نشــاندن نیــز حــاوی معنایــی
رمــزی اســت .بــر روی هــم بــا توجــه بــه آنچــه یــاد شــد ،فیــروزه بــه عنــوان ســنگی قیمتــی و بــا رنگــی خــاص
در مرکــز توجــه بشــر قدیــم بــوده و ایــن امــر ســبب شــده اســت تــا بــرای آن ،برخــی خــواص و کارکردهــا در
نظــر گرفته شــود.

دار و ئاێهم (درخت و انسان)dâr-o aêam /

ِ
ـردوی او را
مطابــق بــاوری رایــج در ایــام ،اگــر کســی در خــواب ببینــد کــه درخــت؛ بهویــژه درخــت گـ
بریدهانــد ،پســر او میمیــرد؛ بــه طــور کلــی ،درخــت در خــواب ،انســان و بــاغ ،افــرا ِد خانــواده یــا کســا ِن فــرد
ِ
باورهای
تعبیــر میشــوند .تصــو ِر ارتبــاط بیــن انســان و درخــت و یکســان پنداشــتن ایــن دو ،ریشــه در اســاطیر و
کهــن دارد .در بندهشــن آمــده اســت؛ پــس از آنکــه مــرگ بــر گیومــرت ،عــارض شــد ،نطفــۀ او بــر زمیــن
ریخــت و از آن ،مشــی و مشــیانه بــه صــورت گیــاه ریواســی کــه دارای یــک ســاق و پانــزده بــرگ بــود ،رســتند
و ســرانجام بــه صــورت انســان درآمدنــد و قــوت حرکــت یافتنــد« .چهــل ســال آن تخمــه در زمیــن بــود .بــا
بــه ســر رســیدن چهــل ســال ،ریبــاس تنــی یــک ســتون پانــزده بــرگ ،مهلــی و مهلیانــه (= مشــی و مشــیانه) از
زمیــن رســتند؛ درســت بــدان گونــه کــه ایشــان را دســت بــر گــوش بــاز ایســتد یکــی بــه دیگــری پیوســته ...
ـره بــه مینویــی در ایشــان شــد کــه روان اســت.
ســپس هــر دو از گیاهپیکــری بــه مردمپیکــری گشــتند و آن فـ ّ
اکنــون نیــز مــردم بــه ماننــد درختــی فــراز رســته اســت» (دادگــی 81 :1390،و نیــز نــک :هینلــز .)89 :1388 ،در
نزهتنامــۀ عالیــی ،نخــل ،واالتریــن مرحلــۀ نباتــی و نزدیکتریــن درخــت بــه جانــور دانســته شــده اســت« :هیچ
درختــی بــه جانــور ،چنــان نزدیــک نیســت کــه درخــت خرمــا و آخــر مرتبــۀ نباتــی اســت؛ اوالً قامــت راســت
دارد و در اصــل و شــاخ او هیــچ پیچیدگــی نیســت و نــر از مــاده پیــدا باشــد» (شــهمردان بــن ابیالخیــر:1362 ،
213؛ ســپس مؤلــف آن بــه بیــان شــباهتهای میــان نخــل و حیــوان چــون :لقــاح ،پدیــدار شــدن میــوۀ خرمــا
هماننــد تولــد بچــۀ حیــوان ،مــردن درخــت ،شــباهت شــاخۀ آن بــه انــدام و لیــف آن بــه مــوی جانــوران و نظایــر
آن میپــردازد (همــان 213 :و  .)214در برخــی کتــب داللــت دیــدن درخــت در خــواب ،انســان دانســته شــده
اســت؛ در بحرالفوائــد ( )418 :1345از مؤلفــی ناشــناخته کــه در نیمــۀ نخســت ســدۀ ششــم نگاشــته شــده ،آمده
اســت« :همــۀ درختــان در خــواب ،مــردان باشــند .درخــت زیتــون ،برکــت باشــد .درخــت انــار ،مــرد بود یــا زن.
بـ ِر وی ،غــم بــود .رز و بــاغ ،زن بــود و بســتان ،زن بــود»؛ همچنیــن در یکــی از متــون کهــن خوابگــزاری (:1385
 24و  )25آمــده اســت« :درخــت انــدر مثلهــا تأویــل مــردم اســت  ...اگــر درخــت َگــوز بــود مــرد عجمــی بــود
بخیــل و تنگــدل .اگــر درخــت خرمــا بــود مــردی بــود تــازی کــه مــردم را از او ،نفــع بســیار باشــد و همچنیــن
هــر درختــی بــر قــدر مایــه و گوهــرش انــدر میــان درختســتان» .بــا ایــن توصیفــات کــه در بــاب ارتبــاط درخــت
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پژوهشی تطبیقی در چند باور عامیانۀ ایالم و ....

و انســان در کتــب کهــن آمــده اســت و اندکــی اســت از بســیار ،ریشــه و ژرفــای بــاو ِر یکســان پنداشــتن انســان
و درخــت بــه خوبــی دانســته میشــود .در متــون کهــن چــون :شــاهنامۀ فردوســی ،دیــوان ناصرخســرو ،خمســۀ
نظامــی و کثیــری دیگــر از متــون ،ایــن بنمایــه؛ یعنــی تصویــر و تصــور انســان در هیــأت درخــت و ارتبــاط ایــن
ـرات مطــرح شــده اســت کــه مجــال اشــاره بــه آن همــه در اینجــا فراهــم نیســت .تنها بــه ذکر ابیاتــی از
دو ،بــه کـ ّ
خاقانــی اکتفــا میشــود .شــاعر در قصیــدۀ معــروف خــود در رثــای فرزنــدش ،رشــیدالدین ،گفتــه اســت:
خواب بد دیدم وز بوی خطرناکی خواب

نیک بــدرنگ شدم بند خطر بگشایید

آتشی دیدم کو باغ مرا سوخت به خواب

سر آن آتــش و آن بـاغ ب ِبَر بگـشایید
ّ

آری آتـش اجـل و باغ ب ِبَر فـرزند است

رفت فــرزند شما زیور و فر بگشایی

گر ندانید که تعـبیر کنــید آتـش و بـاغ

رمــز تعبیر ز آیات و ُســ َور بگـشایید

(خاقانی)159 :1378 ،

دهنگ قاڵ (بانگ زاغ)dang-e gełâ /

در ایــام ،صــدای برخــی از پرنــدگان؛ بهویــژه بانــگ گونـهای از زاغ را حامــل پیــام (بهویــژه خبــر بــد) میداننــد
و بــرای تفــأل بــه خیــر ،دو بــار واژۀ «خیــر» را بــدون فاصلــه تکــرار میکننــد .فـ ِ
ـرض معنــای رمــزی بــرای صدای
پرنــدگان و تصــور وجــود پیــام در آن ســابقۀ کهنــی دارد .اعــراب ،بانــگ زاغ را شــوم و مایــۀ جدایی دانســتهاند؛
در تاریــخ جهانگشــای جوینــی ،ســه بیــت از ابوال ّشــیص خزاعــی بــه شــاهد آمــده کــه بــه بهتریــن وجــه بیانگــر
ایــن امر اســت:
أهاج َ
ک و الّیل ملقی الجران
َ

ینوح علی غصن با ِن
ٌ
غراب ُ

ففی نعبــات غراب اغتراب

بین بُعید التدانی
و فی البا ِن ٌ

یحـق لعینیـک أن ال تَـجف

ُدمـوعوهماو ُهـمـاتقطرا ِن

(جوینی ،ج )134 :1378 ،1

ترجمــه :آیــا آن هنــگام کــه شــب ســینه پیــش افکنــده (بــر همــه جــا ســایه گســتره) کالغــی کــه بــر شــاخۀ
بــان ،بانــگ ســر داده ،تــو را بــه هیجــان مـیآورد؟ ســزاوار اســت کــه چشــمانت پیوســته از اشــک ،بــاز نایســتد
چــه بانــگ زاغ ،نشــانۀ دوری و غربــت اســت و در واژۀ بــان دوریــی اســت کــه دیــدا ِر آن بــس دور اســت.
بــه ســبب ایــن تصــور اســت کــه اعــراب ،بانــگ زاغ را غرابالبیــن گفتهانــد .منوچهــری از ایــن بــاور،
چنیــن یــاد کــرده اســت:
غرابامــزن بیشتر زین نعیقا
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در فارســی ،بانــگ مرغــان بــه دو دســتۀ خــوب و شــوم ،تقســیم شــده و بانــگ نیــک را «مُــروا» و بانــگ
شــوم را «مُرغــوا» گفتهانــد:
آری چو پیش آید قضا مُروا شود چون مُرغوا

جای شجر گیرد گیا جای طرب گیرد شجن

از غراب آموخت رفتن دشمنش در زیر بند

زانکه بودش مرغوای بد ز آواز غراب

مــرغـوابـرولـیشــودمــروا

آفـرین بر عـدو شـود نفرین

(امیر معزی)524 :1385 ،
(همان)49 :

در ایالم ،صدای زاغ نه تنها بیانگر رنج دوری؛ بلکه خبر هر نوع سختی و مصیبت است.

(همان)460 :

کزَهره)kaw gorat /
کهۆ جورهت (کب 

مــردم ایــام ،کبــک را جانــوری کــم دل و جــرأت و ترســو تلقــی میکننــد و هنــوز هــم در توصیــف فــرد
ترســو بــا اســتعمال ترکیــب «کبکزهــره» او را بــه کبــک تشــبیه میکننــد .در دیــوان خاقانــی نیــز بــه بددلــی و
ترســندگی کبــک اشــاره شــده اســت:
من چو کبک آبزهره ریخته رنگ

صید باز و سگی که بویبر است

هم ز می دان که شاهباز خرد

کبک زهره شود به سیرت سار

(خاقانی)63 :1378 ،
(همان)198 :

بــه نظــر میرســد تصــور ترســندگی کبــک همانگونــه کــه از شــواهد مذکــور برمیآیــد از تقابــل کبــک
بــا بــاز پدیــد آمــده باشــد .طبیعــی اســت کــه کبــک از ایــن پرنــدگان شــکاری بگریــزد و از آنهــا نهــان شــود و
ظاهــرا ً ایــن امــر ،منشــأ تصــور مــردم در بــاب کبــک شــده اســت.
نتیجهگیری
آیینهــا و باورهــای عامیانــه کــه بخــش مهمــی از فرهنــگ و ادبیــات عامــه را شــامل میشــوند ،اغلــب بــه
صــورت شــفاهی در متــن زندگــی مــردم جریــان دارنــد .شــاعران و نویســندگان ،گاه از ایــن ذخایــر فرهنگی در
آفرینشهــای هنــری بهــره میبرنــد و عناصــر ادبیــات عامــه از ایــن رهگــذر بــه ادبیــات مکتــوب راه مییابــد.
در فرهنــگ ایــام بــه عنــوان بخشــی از ســرزمین ایــران ،آیینهــا و باورهــای عامیانــۀ بســیاری وجــود دارد کــه
برخــی از آنهــا بــه ســبب تغییــر ســبک زندگــی در ســالهای اخیــر ،آهســته آهســته در حــال فراموش ـیاند و
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برخــی هــم بــه همــان صــورت یــا بــا تغییراتــی بــه حضــور و حیــات خویــش ادامــه میدهنــد .از میــان زمینههای
مختلــف تحقیــق در ایــن آیینهــا و باورهــا ،پژوهــش در قدمــت و ســابقۀ آنهــا هــم جالــب و ضــروری و هــم
دشــوار اســت .بزرگتریــن مانــع در نشــان دادن قدمــت ایــن باورهــا و ســنن در ایــام ،ســیطرۀ ســنت شــفاهی بــر
فرهنــگ و ادب و فقــدان رواج آثــار مکتــوب از زمانهــای کهــن اســت؛ بهگون ـهای کــه عم ـ ً
ا پژوهشــگر
بــه ســبب فقــدان آثــار کهــن ـ کــه بتــوان از مطــاوی آنهــا بــه رواج آیینهــا و باورهــای عامیانــه در روزگاران
پیشــین دســت یافــت ـ از تحقیــق در ایــن زمینــه بــاز میمانــد .تنهــا چــارۀ پیــش رو ،رجــوع بــه متــون کهــن ادب
فارســی اســت .از رهگــذر جســتجو در متونــی چــون :شــاهنامه ،دیــوان خاقانــی ،خمســۀ نظامــی ،مثنــوی مولوی
و آثــار معتبــری چــون الجماهــر فیالجواهــر ابوریحــان بیرونــی ،جواهرنامــۀ نظامــی نیشــابوری ،عرایسالجواهر
و نفایساألطایــب ابوالقاســم کاشــانی ،نزهتنامــۀ عالیــی ،فرخنامــۀ جمالــی ،نوادرالتبــادر دنیســری و  ...ـ کــه از
میانــۀ ســدۀ چهــارم تــا اوایــل ســدۀ هشــتم پدیــد آمدهانــد ـ میتــوان بــه ســابقۀ دیریــن ایــن آیینهــا و باورهــا پی
بــرد .نکتـهای کــه بــه تأکیــد بایــد گفتــه شــود ایــن اســت کــه جســتجو در متــون کهــن فارســی ،هرگز بــه معنی
ایــن نیســت کــه عناصــر فرهنــگ عامــه از ایــن متون بــه فرهنــگ ایــام راه یافتهانــد؛ بلکه گویــای آن اســت که
ایــن عناصــر از روزگاران کهــن در ســرزمین ایــران از جملــه ایــام وجــود داشــتهاند .در نواحــی دیگــر به ســبب
رواج کتابــت ،شــاعران و نویســندگان در مطــاوی آثــار خــود از آنهــا یــاد کردهانــد؛ امــا در ایالم به ســبب ســنت
شــفاهی ادبــی مکتــوب نگشــته-اند .کاربــرد این آییــن و باورهــا در متــون کهن ،بیانگر ســابقۀ دیرینــه و حضور
دیرپــای آنهــا در جــای جــای ســرزمین ایــران از جملــه ایــام اســت.
پینوشت
 .1از جملــه میتــوان بــه کتــاب «باورهــای مــردم کرمــان» اشــاره کــرد کــه مؤلــف آن بــه صــورت میدانــی بــه
جمـعآوری باورهــای عامیانــۀ رایــج در کرمــان پرداختــه و آنهــا را ذیــل  30عنــوان کلی بــه صــورت گزارههای
کوتــاه خبــری تدویــن کــرده اســت (نــک :صرفــی 14 :1391 ،بــه بعــد)؛ همچنیــن بایــد بــه کتــاب «آداب و
رســوم مــردم ســمنان» اشــاره کــرد کــه مؤلــف در آن بــه بررســی مثلهــا ،افســانهها ،لطیفههــا ،باورهــای عامیانه،
پیش ـهها و فنــون ســنتی پرداختــه اســت (نــک :پناهــی ســمنانی :1383 ،هفــت ـ یــازده) .اســتاد سیدابوالقاســم
انجــوی شــیرازی ( 9 ،1389ـ  )11نیــز جشـنها ،آداب و معتقــدات زمســتان را در اســتانهای گیــان ،مازنــدران،
همــدان ،آذربایجــان ،مرکــزی و برخــی نواحــی دیگــر گــردآوری کــرد ه اســت.
 .2از جملــه درمانهــای پیشــنهادی مؤلــف نزهتنامــۀ عالیــی در تســکین کــژدم گزیدگــی این اســت« :و آنچه
فایــده دهــد و درد زخــم بنشــاند ،شــیر گاو و ســرگین مــرغ و زیــت و زراونــد و دانۀ مورد بوســتانی و شــیر انجیر
و ســداب ســبز و چنــد بیداســتر و ســیر ایــن همــه ســود دارد و منفعــت کنــد» (شــهمردان بــن ابیالخیــر:1362 ،
 )194و شــگفتتر اینکــه «کژدمگزیــده را بــر خــر برهنــه نشــانند و روی آن کــس ســوی دنبــال خــر باشــد،
درد بــه خــر بــاز شــود و مــرد ســاکن شــود  ...و ایــن ،آنوقــت قــوت دارد کــه طالــع بــرج عقــرب باشــد یــا ثــور»
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(همــان) .مؤلــف فرخنامــه نیــز بــه کــوری کــژدم اشــاره کــرده و گفتــه اســت« :اگــر کژدمــی در خانــه بســوزانند
کژدمــان همه بگریزنــد» (جمالــی یــزدی.)96 :1386 ،
 .3اســتاد باســتانی پاریــزی در بحثــی بــا عنــوان «شمشــیر زینهــار» بــا ذکر شــواهد متعدد از متــون منظــوم و منثور،
بــه تشــریح آییــن کارد و کفــن برگرفتــن پرداخته اســت (نــک :باســتانی پاریزیــري 719 :1382 ،ـ .)758
 .4در ایــام بــاور بــه سبکدســتی جــز آنچــه در متــن آمــده در مــوارد دیگــر نیــز بــه کار مـیرود؛ اگــر بخواهند
کاری را چــون :برداشــت محصــوالت ،چیدن پشــم گوســفند ،شــروع ساختمانســازی و نظایر آن با ســهولت و
بــدون مانــع بــه اتمــام برســد از شــخصی کــه خوشخلــق و خوشنیــت اســت میخواهنــد کار را شــروع کنــد؛
حتــی اعتقــاد دارنــد کار برخــی از مــردم ،ســبک و کار برخی ،ســنگین و زجرآور اســت.

منابع و مآخذ
 ابوریحــان بیرونــی ،محمــد بــن احمــد؛ ( ،)1374الجماهــر فــی الجواهــر ،تحقیقِ یوســف هــادی ،تهران :میــراث مکتوب و انتشــاراتعلمــی ـ فرهنگی.
 اسکارپیت ،روبر؛ ( ،)1384جامعهشناسی ادبیات ،ترجمۀ مرتضی ُکتُبی ،تهران :سمت. امیر معزی ،محمد بن عبدالملک؛ ( ،)1385دیوان ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمدرضا قنبری ،تهران :ز ّوار. انجوی شیرازی ،سیدابوالقاسم؛ ( ،)1389جشنها و آداب و معتقدات زمستان ،تهران :امیرکبیر. اوحدی اصفهانی معروف به مراغهای؛ ( ،)1340کلیات ،تصحیح سعید نفیسی ،تهران :امیرکبیر. باستانی پاریزی ،محمدابراهیم؛ ( ،)1382حماسۀ کویر ،تهران :علم. پناهی سمنانی ،محمداحمد؛ ( ،)1383آداب و رسوم مردم سمنان ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. جمالی یزدی ،ابوبکر مط ّهر؛ ( ،)1386فرخنامه ،به کوشش ایرج افشار ،تهران :امیرکبیر. جوهری نیشابوری ،محمد بن ابیالبرکات؛ ( ،)1383جواهرنامۀ نظامی ،به کوشش ایرج افشار ،تهران :میراث مکتوب. جوینی ،عطاملک ،)1378( ،تاریخ جهانگشا ،تصحیح محمد قزوینی ،ج  ،1تهران :قلم. خاقانی شروانی ،افضلالدین بدیل؛ ( ،)1378دیوان ،به کوشش ضیاءالدین سجادی ،تهران :ز ّوار. خالقی مطلق ،جالل؛ ( ،)1389یادداشتهای شاهنامه ،بخش یکم ،تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی. خوابگزاری به همراه التحبیر امام فخر رازی ،)1385( ،به کوشش ایرج افشار ،تهران :المعی. دادگی ،فرنبغ؛ ( ،)1390بندهشن ،گزارنده :مهرداد بهار ،تهران :توس. دنیسری ،شمسالدین محمد بن امینالدین ایوب؛ ( ،)1350نوادرالتبادر لتحفهالبهادر ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران. روحاالمینی ،محمود؛ ( ،)1376آیینها و جشنهای کهن در ایران امروز ،تهران :آگه. ژوکوفسکی ،والنتین؛ ( ،)1389اشعار عامیانۀ ایران در عصر قاجار ،به اهتمام و تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران :اساطیر. سعدی ،مصلح بن عبداهلل؛ ( ،)1385غزلهای سعدی ،تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی ،تهران :سخن. سیپک ،ییری؛ ( ،)1389ادبیات فولکلور ایران ،ترجمۀ محمد اخگری ،تهران :سروش. شفیعی کدکنی ،محمدرضا؛ ( ،)1370موسیقی شعر ،تهران :آگه. شــهمردان بــن ابیالخیــر؛ ( ،)1362نزهتنامــۀ عالیــی ،بــه تصحیــح فرهنــگ جهانپــور ،تهــران :مؤسســۀ مطالعــات و تحقیقــاتفرهنگی.
 صائب تبریزی ،محمدعلی؛ ( ،)1383دیوان ،به کوشش محمد قهرمان ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. صرفی ،محمدرضا؛ ( ،)1391باورهای مردم کرمان ،کرمان :انتشارات دانشگاه شهید باهنر.دوره شانزدهم شماره  50و ( 51بهار و تابستان )1395
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 فتوحی ،محمود؛ ( ،)1385نقد ادبی در سبک هندی ،سخن :تهران. فردوسی ،ابوالقاسم؛ ( ،)1388شاهنامه ،به کوشش جالل خالقی مطلق ،تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی. کاشانی ،ابوالقاسم عبداهلل؛ ( ،)1386عرایسالجواهر و نفایساألطایب ،به کوشش ایرج افشار ،تهران :المعی. ماسه ،هانری؛ ( ،)1391معتقدات و آداب ایرانی ،ترجمۀ مهدی روشنضمیر ،تهران :شفیعی. منوچهری دامغانی ،احمد بن قوص؛ ( ،)1385دیوان ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران :ز ّوار. مولوی ،جاللالدین محمد؛ ( ،)1390مثنوی معنوی ،تصحیح رینولد ا .نیکلسون ،تهران :هرمس. مؤلفی ناشناخته؛ ( ،)1345بحرالفواید ،به کوشش محمدتقی دانشپژوه ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب. نجمالدین رازی ،ابوبکر عبداهلل بن محمد؛ ( ،)1380مرصادالعباد ،به اهتمام محمدامین ریاحی ،تهران :علمی و فرهنگی. نظامــی گنجــوی ،الیــاس بــن یوســف؛ ( ،)1378خســرو و شــیرین ،تصحیح و حواشــی حســن وحید دســتگردی ،به کوشــش ســعیدحمیدیــان ،تهــران :قطره.
 -هینلز ،جان؛ ( ،)1388شناخت اساطیر ایران ،ترجمۀ ژالۀ آموزگار و احمد تفضلی ،تهران :چشمه.
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